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Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги (КР 
0KM) менен биргеликте Кыргыз Республикасынын жалпы билим беруучу 

мектептеринин 6-11-класстарынын окуучулары арасында еткерулген 
Кыргыз-Швед Физика-Математикалык Билим беруу Комплексинин 

(KSMS) математика боюнча республикалык олимпиадасы (МРО) жвнунде
Жобо

I. Жалпы жобо

Бул Жобо Кыргыз Республикасынын жалпы билим беруучу 
мектептеринин 6-11-класстарынын окуучуларынын арасындагы KSMS жана КР 
Билим беруу жана илим министрлигинин математика боюнча республикалык 
олимпиадасынын максаттарын жана милдеттерин, аны откеруунун жана 
каржылоонун тартибин аныктайт.

Негизги максаты
- шыктуу балдарды (окуучуларды) аныктоо, жакшы шарттарды тузуу жана 

андан ары колдоо коргезуу;
- математика илимин изилдеег© кызыгуусун арттыруу, окуучулар арасында 

ар кандай интелектуалдык мелдештерди онуктуруу;
- сабактан сырткары предметтик активдештируу;
- математикага кызыгуусун естуруу, жана терец окутуу;
- предметти изилдоеге окуучуларды тартуу;
-предмет тандоого, терен изилдоеге оз жендомдуулугун баалоого 

окуучуларды окутуу.
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II. МРО уюштуруу шарттары

МРО жыл сайын 2 (эки) этап менен етет.
1(биринчи) этап -  октябрда. Онлайн.
2 (экинчи) этап -  ноябрда. Офлайн.
Олимпиадага Кыргыз Республикасынын менчигинин туруне карабастан 

жалпы билим беруу мектептеринин 6-11 -класстарынын бардык окуучулары 
катыша алат. Олимпиадага катышуу учун ksms.kg сайтында 
« Олимпиадалар» белумунде онлайн-катгоодон ©туш керек.

Олимпиадага катышуу учун томенку маалыматтарды камтыган анкетаны 
толтуруу керек:

- катышуучунун аты- жену (паспорт/инсандыгын тастыктаган документтер 
боюнча);

- мектептин, шаардын же региондун, райондун жана айылдын аталышы, 
классы, окутуу тили;

- электрондук почта, дарек, телефон номери;

МРО -  ачык жана акысыз олимпиада.

III. МРО еткеруу

Олимпиаданын 1- этабынын узактыгы 2 саат, 2-этабы -  3 саат. 
Аткарылган иштер комиссия тарабынан текшерилет жана комиссиянын ар бир 
мучосу протоколго кол коет. Биринчи этаптын жыйынтыгы боюнча апелляция 
каралган эмес. Экинчи этаптын жыйынтыгы боюнча 9-11 -класстын окуучулары 
учун апелляция каралган. Апелляцияга арыздар II этаптын жыйынтыктары 
жарыялангандан кийин 3 кундун ичинде кабыл алынат.

IV. МРО тапшырмаларын тузуунун негизги принциптери:
*  1

- тапшырмалар кызыкдар окуучулардын арасынан билим алуу 
чеберчилигин, жацы шарттарда билимди колдоно билуу, талдоо жургузуу, 
койгойлерду чечуунун ар кандай ыкмаларын баалоо, стандарттуу эмес 
чечимдерди табуу, ез кез карашын жуйоо тутумун аныктоого багытталууга 
тийиш;

- жогорку татаалдыктагы тапшырмалар киргизилиши мумкун;
- тапшырмалар окуучуларга чыгармачылык менен кецири жооп берууге, 

бир нече гипотезаларды тузууго, ар кандай аргументтерди жана башка 
мумкунчулукторду бере алат;



- тапшырмалар ачык жана жабык турундо болушу мумкун (бир нече жообу 
бар тапшырмалар);

- жабык турундегу суроолор жана тапшырмалар белгилуу бир 
жол-жоболорго жана эрежелерге шайкеш тузулушу керек (анык туура эмес жана 
бир нече мааниге ээ болгон жооптор киргизилбейт).

V. ЖенуУчУлеРГ0 сыйлык тапшыруу

МРО катышуучулары -  онлайн турдун жыйынтыгы боюнча 1,2,3- 
орундарды ээлеген 6-8-класстардын окуучулары электрондук дипломдор менен 
сыйланышат.

МРО катышуучулары -  2-этаптын (финалдык) жыйынтыгы боюнча 
1,2,3-орундарды ээлеген 9-11-класстардын окуучулары дипломдор менен 
сыйланышат жана математика боюнча эл аралык олимпиадаларга катышууга 
жолдомо алышат.

МРО катышуучулары -  1-орунду ээлеген 9-11 -класстын окуучулары KSMS 
Математикалык клубунда окууга грант алышат.

Бардык МРО катышуучулары на электрондук сертификаттар тапшырылат.

VI. МРО усулдук комиссиясы

Усулдук комиссиянын курамы жалпы билим беруу уюмдарынын жана 
жогорку окуу жайлардын окутуучуларынан, ошондой эле олимпиадалык 
тапшырмаларды иштеп чыгуу жана текшеруу тажрыйбасы бар окумуштуулар 
жана эксперттерден тузулет.

• МРО усулдук комиссиянын функциялары:
о МРОнун катышуучуларынын класстарын, жаш категорияларын 

аныктайт;
о уюштуруу комитетине МРОну откеруу куну, убактысы жана орду 

боюнча сунуштарды берет; 
о уюштуруу комитетине МРОну еткеруу форматы боюнча 

сунуштарды киргизет; 
о олимпиадалык тапшырмаларды иштеп чыгат; 
о аткарылган олимпиадалык иштерди текшерет; 
о зарыл болгон учурда, коллегиялык чечимдин негизинде езунун 

ишине кошумча адистерди тартат жана бекитуу учун уюштуруу 
комитетине тизмесин берет;
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о МРОнун жыйынтыгы боюнча апелляцияларды карайт; 
о МРОнун жыйынтыктарын чыгарат жана аларды жарыялоо учун 

уюштуруу комитетине женетет; 
о МРОнун жецуучулерун жана байге ээлерин эл аралык 

олимпиадаларга катышуусун камсыз кылат; 
о мамлекеттик жана эл аралык олимпиадаларда МРОнун

кызыкчылыктарын коргойт.

VII. МРО уюштурууу комитета

Уюштуруу комитетинин курамы билим беруу чойресундогу ыйгарым 
укуктуу органдардын окулдерунон, билим беруу уюмдарынын жана жогорку 
окуу жайларынын кызматкерлеринен жана олимпиада даярдоодо, откоруудо 
тажрыйбасы бар коз карандысыз эксперттерден тузулет.

• МРО уюштурууу комитети:
о МРОнун усулдук комиссиясынын мучелорунун ишин уюштурат; 
о МРОнун усулдук комиссиясынын сунуштарын эске алуу менен, 

МРОнун откеруу меенотун, убактысын, ордун аныктайт жана 
бекитет;

о МРО жонунде маалымат таратуу боюнча иш алып барат; 
о мамлекеттик билим беруу органдары, тиешелуу уюмдар жана 

кызыкдар тараптар менен МРО боюнча иш жургузот; 
о зарылдыкка жараша, МРОнун усулдук комиссиясынын 

сунуштарын эске алуу менен, МРОну даярдоо жана откеруу 
боюнча иштее учун кошумча адистерди тартат; 

о МРОнун усулдук комиссиясынын талабы боюнча, МРОну 
материалдык жана техникалык жактан камсыздайт; 

о олимпиаданын жыйынтыктарын жана туура жоопторун маалымат 
булактарында жарыялайт; 

о МРОнун жецуучулерун жана байге ээлерин эл аралык 
олимпиадаларга катышуусун камсыз кылат.

VIII. МРОну каржылоо

Женуучулор учун диплом жана грамоталар , KSMS Математикалык 
клубуна окууга грант менен камсыздоо жана башка уюштуруу маселелери KSMS 
эсебинен камсыздалат.


